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Beste meneer/mevrouw,  
 
Op 31 maart 2021 heeft u ons de concept jaarrekening 2020 en de concept begroting 2022 (inclusief 
begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis) toegezonden. U vraagt de raad vóór 2 juni een zienswijze in te 
dienen. Dit is helaas niet mogelijk. De raadsvergadering waarin over deze stukken besluitvorming zal 
plaatsvinden is op 17 juni 2021. Wij dienen dan ook een voorlopige zienswijze in. 
 
Voorlopige zienswijze jaarrekening 2020 
Wij stemmen in met de concept jaarrekening 2020 van de GGD Gelderland-Zuid, waaronder het 
toevoegen van het positief resultaat van € 760.000,- aan de algemene reserve van de GGD. 
 
Voorlopige zienswijze concept begroting 2021 GGD Gelderland-Zuid (inclusief  
begrotingswijziging Veilig Thuis 2021) 
Wij stemmen in met de begroting 2022 van de GGD Gelderland-Zuid en de begrotingswijziging 2021 
van Veilig Thuis met uitzondering van: 

1. De verhoging van de kosten van de nieuwbouw. 
Het pand wordt medio 2023 opgeleverd. De verhoging van de kosten zit hem vooral in de 
oplevering van het pand. Deze kosten hoeven dan ook niet in 2022 te worden meegenomen. 
We zouden hierover graag met u van gedachten wisselen. 

2. De kosten voor informatieveiligheid, te weten € 145.000,-. Wij stemmen slechts in met een 
bedrag van € 75.000,-. 
Het aanstellen van een CISO is een wettelijke plicht. Hier staan wij als gemeente dan ook 
zeker achter, omdat wij het belangrijk vinden dat voldaan wordt aan wet- en regelgeving. Uit 
onderzoek van de Adviesfunctie GR blijkt dat het aanstellen van een CISO ongeveer  
€ 75.000,- zal kosten. Met het opvoeren van deze kosten zijn wij dan ook akkoord. De overige 
kosten hebben geen wettelijke grondslag en moeten uit de eigen begroting worden betaald. 

3. De kosten voor inzet van de GGD met betrekking tot de Omgevingswet. 
U heeft gesprekken gevoerd met de regionale Regiegroep Omgevingswet. Zij hebben u 
aangegeven waarom het nu niet wenselijk is om deze kosten op te voeren. Op hoofdlijnen 
geven zij aan dat de onderbouwing van de financiële berekening onvoldoende is onderbouwd, 
dat aannames vooraf niet zijn afgestemd en getoetst met de gemeenten en deze lijken ook 
niet aan te sluiten bij de behoeften van gemeenten. Daarnaast is de regiegroep van mening 
dat flexibiliteit en pragmatisme nodig is in de verkenningsfase, dat staat haaks op het nu al 
structureel inregelen van extra capaciteit bij de GGD. Wij staan achter hun motivering.  
Wij vragen u in gesprek te blijven met de regiegroep om goede afspraken te maken over de 
voortgang van dit thema. 
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Wat betreft het punt “data- en informatiegestuurd werken” willen wij aangeven dat wij akkoord zijn, 
maar met de kanttekening dat de GGD dit nog altijd in samenspraak met de gemeenten moet 
oppakken om gebruik op elkaar af te stemmen (wat hebben we nodig?) 
 
Zo snel mogelijk nadat de raad in haar vergadering van 17 juni een besluit heeft genomen, zullen wij u 
de definitieve zienswijze toezenden. 
 
Vragen? 
Dan kunt u contact opnemen met Judith Mangel, senior beleidsmedewerker Maatschappelijke 
Ontwikkeling en Regisseur GGD. Zij is bereikbaar op 06-53966800 of via de mail op 
jmangel@westmaasenwaal.nl  
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
P.G. (Perry) Arissen 
gemeentesecretaris 

 
 

V.M. (Vincent) van Neerbos 
burgemeester 
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